
  
                                                                    příspěvková organizace 

 

     vyhlašuje 
 

1. ročník 
regionálního festivalu 

v amatérském sólovém zpěvu 
s mezinárodní účastí 

 

O CENU LEOŠE JANÁČKA 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náš život je prosycen zpěvem a písněmi. Tradiční lidová hudebnost má své kořeny v dávné 
minulosti. Vzniká a žije na všech kontinentech, zachycuje myšlení a cítění lidí a ovlivňuje 
kulturní a sociální složky lidské podstaty. 

V evropských zemích však hudební folklor v důsledku komercionalizace a povrchního  
hudebního vkusu začíná mizet a toto kulturní bohatství je vážně ohroženo i u nás. Nové 
lidové písně a tance již prakticky nevznikají a ty původní jsou pouze uměle udržovány. Tento 
nepříznivý stav nás vede k hledání nových možností, jak tuto odvěkou potřebu přirozené 
lidské zpěvnosti oživovat, obrozovat a ovlivňovat. 

Proto Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, p.o. vypracovala projekt, a to        
1. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O CENU 
LEOŠE JANÁČKA, který finančně podpořily Statutární město Ostrava a Nadace Leoše Janáčka 
Brno. Tato mimořádná událost se uskuteční v sobotu 20. června 2015. 

 
Obsahem festivalu je předvést a rozvíjet pěvecké dovednosti amatérských zpěváků 

v interpretaci písňové tvorby a jeho východiskem bude zejména unikátní dílo světového 



skladatele a folkloristy Leoše Janáčka, jednoho z nejoriginálnějších českých hudebních 
komponistů a zároveň největšího znalce lidové hudby slezského a moravského regionu, 
zejména pak Slovácka a Lašska, což dokládá jeho unikátní sběratelské dílo.  

 
Cíle festivalu 

• podpora přirozené zpěvnosti  

• udržování a rozvíjení místních a regionálních tradic v interpretaci lašských, 
moravských a slezských lidových písní  

• posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu   

• podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech 
věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři) 

• podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním 
postižením či jinak sociálně znevýhodněných 

• kulturní a umělecká konfrontace, porovnání úrovně dle věkových kategorií                    
a také konfrontace mezinárodní. 

 
Popis projektu 

První ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí 
O cenu Leoše Janáčka je unikátní a nemá v České republice obdobu. Je koncipován jako 
jednodenní program, jedinečná je šíře soutěžních věkových kategorií, protože oslovuje             
i handicapované občany včetně seniorů. Soutěžící budou mít možnost objektivního srovnání 
svého pěveckého výkonu, ocení kouzlo písní Leoše Janáčka a získají nové pěvecké zkušenosti 
a nové kontakty.        

Festival se uskuteční v Lidové konzervatoři, Wattova ul. 5 v Ostravě-Přívoze, která se 
nachází v blízkosti vlakového Hlavního nádraží.  Budova školy poskytuje vybavený koncertní 
sál, dostatek učeben k rozezpívání a korepeticím účinkujících a má dobré společenské 
zázemí.  

Festival je soutěžní a jednokolový. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci 
jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá 
píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním 
doprovodem. 
 
Termín a místo konání 
 Sobota 20. června 2015 od 08.00 do 18.00 hodin, sál Lidové konzervatoře, Wattova 
ul. č. 5, Ostrava-Přívoz. 
 
Soutěžní kategorie 

Všechny kategorie jsou určeny pouze amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv 
nestudují či nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci 
základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a lidové 
konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, 
které se věnují sólovému zpěvu amatérsky. 

 
1. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let 
2. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let 
3. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let 
4. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena) 
5. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let 
6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let 



7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let 
8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková 

hranice není stanovena)  
 
Soutěžní repertoár 
Kategorie 1. – 8.  
Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby: 

• Jedna povinná lidová píseň v úpravě Leoše Janáčka 
             (Výběr: MORAVSKÁ LIDOVÁ POESIE V PÍSNÍCH, UKVALSKÁ LIDOVÁ  
             POESIE, SLEZSKÉ PÍSNĚ) 

• Jedna volitelná vokální skladba (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, 
operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním 
doprovodem.  

 
Soutěžní podmínky 

1. Zpívání zpaměti je podmínkou ve všech kategoriích  
2. Interpretace písní Leoše Janáčka je možná jen v originální tónině 
3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám  

   
Hodnocení 

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém 
pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota 
bude složena z odborníků. 

 
Realizační tým 
             Doc. Drahomíra Míčková     umělecká ředitelka a autorka festivalu 
             Mgr. Miloslava Soukupová     ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické  

                                                               školy v Ostravě, autorka a vyhlašovatelka 
                                                               projektu festivalu 

             Mgr. Dana Havlenová    statutární zástupkyně ředitelky Lidové 
                                                                            konzervatoře a Múzické školy Ostrava,  

                                                               produkční, webeditor 
Bc. Veronika Weiserová    tajemnice soutěže 
Ing. Alena Skotnicová                       asistentka soutěže 
Mgr. Alena Neslaníková                   asistentka soutěže 

 
Přihlášení 
 Přihlášení proveďte prostřednictvím přiložené přihlášky a zašlete na uvedenou adresu 
nejpozději do 5. 6. 2015. Obratem obdržíte upřesňující informace a další pokyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, květen 2015   
 



 

PŘIHLÁŠKA 
do 1. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu 

s mezinárodní účastí 

O CENU LEOŠE JANÁČKA 
 
Přihlašuji se do kategorie (zaškrtněte): 
 

1. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let 
2. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let 
3. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let 
4. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena) 
5. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let 
6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let 
7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let 
8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice 

není stanovena) 
 

Jméno a příjmení soutěžícího: ___________________________________________________ 
 
Datum narození: _____________________________________ 
 
Bydliště (přesná adresa vč. PSČ) _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Název, adresa vysílající školy, instituce, organizace apod., telefonní kontakty _____________ 
/nehodící se škrtněte/ 
___________________________________________________________________________ 
 

Soutěžní repertoár (dle soutěžních podmínek): 

1.píseň______________________________________________________________________ 

druh doprovodu______________________________________________________________ 

2. píseň _____________________________________________________________________ 

druh doprovodu ______________________________________________________________ 

 

 

Datum ________________________ 
         
 
                                                                                       podpis zástupce 
     vysílající školy, instituce či soukromé osoby 
 
Tuto přihlášku vyplňte hůlkovým písmem a zašlete nejpozději do 5. 6. 2015 na adresu:  
Lidová konzervatoř, Wattova 5, 702 00  Ostrava-Přívoz. Informace na telefonních číslech: 
596 626 891, 603 289 098 M. Soukupová, 607 296 884 D. Míčková. www.lko.cz 


